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odeslríno

Věc:

zpráva o činnostiobecní po|icie Zdiby na územíměsta K|ecany - červenec20l l

Na základě Veřejnoprávnísmlouvy(dále vS) č.j.:I46031/2008/KUSK'uzavřene
Sb.,o obecnípolicii,ve znění
mezi obcíZdiby a městemKlecanypodlezákonač.55311991
předpisůa Ío č|.2, odst. 7, Vám předkládámzprávu o činnostiobecní policie
pozdějších
Zďiby na,ÚzemiměstaKlecany.
na
mimořádnéčinnostistráŽníků
vyúčtování
Přílohouzprávy tentokrát nenífinanční
smlouvy
územíměstaKlecany a to v souladus č1.2, odst.2 a č|'3, odst.2, Veřejnoprávní
(dálevS) čj, : 14603112008/KUSK.
Mezi starostkou obce Zdiby paníMUDr' Markétou Hellerovou a starostouměsta
Klecany panemIvo Kurhajcem doš|ov rámci novéspoluprácek velmi výraznédohoděa
shoděna zajištěníveřejnéhopořádku dle uzavřenéveřejnoprávnísm|ouvy.
z OP
od 1. září 2011budou mítK|ecanysvóhostrážníkaokrskáře Karla Šedivce
problematice
města
Zdiby na plný pracovní úvazek' Tento okrskář se bude věnovat
Klecany dle požadavku (úko|ů)starosty města a Městského úřadu Klecany. Město
K|ecany bude obci Zdiby za tuto službu k|ecanskéhookrskáře hradit Íinančními
prostředky . jeho mzdu a provoznínáklady dohodnutémezi starosty.
Práce tohotostrážníkaokrskáře bude přímotedy hodnocenapo pracovnístránce
cestě
Strážníkokrskář bude nadále po s|užební
vedenímměstaK|ecannvčetněobčanů.
pod vedenímvelite|eoP a bude zaměstnancemobce Zdiby. obec Zdiby nabídnei
zřízenítěchtookrskářů da|šímobcÍmza stejnýchpodmínek.
Ve zprávě za měsíczáÍi 201l Vás seznámímez činnostíklecanskéhostrážníka
problematiky.
okskaře, včetněstatistikyvybranýchpokuta řešené
''.' 1149a60|3'114986022,
policie
':1;ifl:il.;ď,."Í;.['iilň."1l.",'.li'l,fJ;jiJ;;llí.3j,
Zdiby,
N"
obecní
"*"

záchraníéhosystémud|ezákona č.239/2000sb., o IZs a to dle dohody mezi
obecnípo|icieZdiby je složkouintegrovaného
kraje' čj.: HsKr-40s9/KL.2007
obcl Zdiby, obecní po|iciÍa HAsičskýmzáchránnýmsboremstředočeského
obec Zdiby, Město K|ecany,obec Husinec- R€ ž , částřeky vltavy Irdálnice D8.
Územní působnost:

Dne 30.7.2011ve 14.50hod. byla obecnípolicie Zdiby telefonickyvyrozuměna
bezpečnostní
sluŽbou,'ParkuD8' Zdiby' Klecany'',Že pracovníkostrahyzajistil zaměstnance
vysokozdvižného
vozíku,kterýodcizil značkovátílka.Velitel oP Zdiby vykonávající
sobotní
pohotovostna telefonu se dostavil na místoa totožnostpachateleprověřil na obvodním
odděleniPolicie ČR - odolena Voda. MuŽ, kterýzde pracoval7 let nebyl hledanýa splňoval
podmínkuvěc projednat v blokovémřízení.Velitel obecní policie Zdiby u|oži|na místě
blokovoupokutu.
Dne 27.1.2011 v 8.15 hod. převzal stráŽníkmotohlídkyoP Zdiby od převozníkav
Klecanechna|ezenýobčanskýprůkaz.V 8.30 hod. byl tentoprukaz předán zpět majitelceZ
Prahy,kteráse vrátila na přívozv Klecánkách.
Dne 22..|.2011v 9.00 hod. byla obecní policie Zdiby poŽádánao součinnost
obvodnímoddělenímPolicie CR - Třeboň o kontaktováníobčanaz lokality Na Skalkách,
Klecany, kterýv lese na Třeboňskuztratil doklady.Strrtžník
motohlídkykontaktovalrodinu
muŽez Klecan a potépolicistůmdo Třeboněpředalpotřebné
kontakty.
Dne 20.7.2011
v 16.00hod.byla obecnípolicieZdiby, Středočeský
kraj požádána
o
spoluprácikriminalisty z oddělenívraŽdPolicie CR. Prahapři zajištění
rybářsképramičky,
jejížná|ezpravděpodobně
souvisís událostíze dne 19.7.20l]'Poiicie stáleneznátotoŽnost
mrtvého,kteréhonašli ve Vltavě s prostřelenouhlavou. StrážnícioP Zd1by a dobrovolní
Hasiči obce Zdiby rybářskou pramičkuzajistili v lokalitě Klecánky za pomoci vlastní
techniky.
Dne 18.7'2011v 16.15hod. byla obecní policie Zdiby telefonickyvyrozuměna
bezpečnostní
sluŽbou.'ParkuD8' Zdiby, Klecany'',žepracovníkostrahyzajistil zaměstnanoe,
který odcizil značkovoupeněženku''VANS'' z balicí linky DC04. Velitel oP Zdiby na
motocyklu,vykonávajícíodpoledníslužbuse dostavilna místoa totoŽnostpachateleprověřil
na obvodnímodděleniPolicie CR - odolena Voda. MuŽ nebyl hledanýa splňovalpodmínku
věc projednatv blokovémřízení.Velitel obecní policie Zdiby dožl| na místěblokovou
pokutu.
Dne l6.7.201lod 13.00hod.se konalzávodvodníchplavidel.,Bohnice. Máslovice'',
přes Zdiby' Klecany, Husinec,Větrušicepod záštitouobecníhoúřaduMáslovice' StrííŽníci
okrskaři oP Zdiby se při hlídkovéčinnostizaměřujíi na kontrolu veřejnéhopořádku při
kultumíchakcícha to zejménanadměrného
poŽívání
alkoholu.
Dne 14.7.2011ve 14.45hod. byla obecnípolicie Zdiby telefonickyvyrozuměna
bezpečnostní
sluŽbou''ParkuD8' Zdiby' Klecany'.,Žepracovníkostrahyzajistil zaměstnanoe,
kteý odcizil značkovoupeněŽenkuz balicílinky' ZástupkyněveliteleoP Zdiby vykonávající
odpoledníslužbuse dostavilana místoa totoŽnostpachateleprověřila na obvodnímodděleni
Po|icieČR . odolenaVoda. Pachate]nebyl hledanýa splňovalpodmínkuvěc projednatv
blokovémřízení.Na místěbyla uloŽenablokovápokuta.
Luděk Wacht|
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obecnípo|iciezdiby'NaLadal44,Zdiby,25066,te|./fáx.:284ó82669,te|.|1149860|4,
114 986 022,
e-mai|;info@poIiciezdiby.cz,ldww'poIici€ z diby'cz
obecnípoliciezdiby je složkouintegrovaného
záchranného
systému
dIezákonač.2392000sb., o lzs a to dIedohodymezi
obcíZdiby, obecní policiÍ:l Hásičskýmzáchrannýmsboremstředočeského
křajt, č.j.:HSKL4059/KL.2001
Uzemnípůsobnost|
obec Zdiby, Město K|ecany,obec Husinec_ Řež,částř€ k y v|tavy a dálnice D8.

